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TALLINNA VANGLA 
 
JÄRELEVALVEOSAKONNA PEASPETSIALISTI (peavalvekeskus, õppused, analüüs) AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Ametikoht: Peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Peavalvekeskuse töö, vanglas õppuste korraldamine, 
kriisireguleerimisalane tegevus, vangla järelevalvetoiminute 
korraldamine. 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Järelevalveosakonna juhataja 

Alluvad: Järelevalveosakonna peaspetsialist-korrapidajad, inspektor-korrapidaja 
abid, peavalvekeskuse valvurid. 

Teenistuja asendab: Järelevalveosakonna juhataja poolt määratud sama osakonna 
vanglaametnikku 

Teenistujat asendab: Järelevalveosakonna juhataja poolt määratud sama osakonna 
vanglaametnik 

Ametikoha põhieesmärk: Tagada vanglas valmisolek lahendada erakorralisi sündmusi. 
Peaspetsialist-korrapidajate, inspektor-korrapidaja abide, 
peavalvekeskuse valvurite teenistuse korraldamine. 

 

Kvalifikatsioon: Vastab justiitsministri 23.07.2013. a määruse nr 26 
„Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele 
vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik” 2. jaos 
sätestatud nõuetele. Kehalise ettevalmistuse nõuded peavad vastama 
sama määruse § 9 lg-s 3 sätestatud nõuetele. 
Peab olema läbinud saateülesande täitmise teoreetilise ja praktilise 
väljaõppe ning täiendkoolitused. 

Tööaja korraldus: Vajadusel töötamine ööajal, töötamine riigipühadel. 
Summeeritud tööaja arvestus. 

Muud nõuded: Teenistuses tulirelva kandmise õigus (ei hinnata esmakordsel 
vanglaametnikuna teenistusse võtmisel). 
Vanglaväliseid saateülesandeid täitvad ja ametiabi andma määratud 
ametnikud peavad  vastama vastavatele täiendavatele 
kvalifikatsiooninõuetele sh omama tulirelva kandmise õigust. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab ja kontrollib peaspetsialist-
korrapidajate, inspektor-korrapidaja abide, 
peavalvekeskuse valvurite tööd 

Peaspetsialist-korrapidajate, inspektor-korrapidaja 
abide, peavalvekeskuse valvurite töö on korraldatud ja 
kontrollitud. 

2. Kontrollib järelevalveosakonna peaspetsialist-
korrapidajate, inspektor-korrapidaja abide, 
peavalvekeskuse valvurite 
teenistusdokumentatsiooni vormistamist ja 
säilitamist. 

Kontroll teenistusdokumentatsiooni vormistamise ja 
säilitamise üle on teostatud. 

3. Õppuste planeerimine ja korraldamine vanglates  Reageerimisõppused, staabi- ja väliõppused on 
vastavalt vanglate osakonna suunistele planeeritud ja 
läbi viidud ning on koostatud nõuetekohased ja 
õigeaegsed kokkuvõtted. 
Asutuse juhtkond ja justiitsministeerium on 
infomeeritud õppuste tulemustest ning võimalikest 
arendusvajadustest. 
Õppuste tulemustest on teavitatud ametnike väljaõppe 
ja treeningute eest vastutavaid ametnikke. 

4. Õppekogunemiste ja isikkoosseisu valmisoleku 
kontrollide korraldamine  

Vangla isikkoosseisu õppekogunemised ja valmisoleku 
kontrollid on vastavalt juhtkonna või vanglate osakonna 
sisenditele õigeaegselt korraldatud ja tulemused 
nõuetekohaselt mõõdetud ning vangla või vanglate 



 

osakonna määratud teadmisvajadusega ametnikele 
teatavaks tehtud. 

5. Muu kriisireguleerimisalane tegevus  Sisendi andmine vanglateenistuse 
kriisireguleerimisvaldkonda korraldavatesse 
juhendmaterjalidesse ja dokumentidesse. 
Materjalid vanglate erakorralisteks sündmusteks 
valmistumiseks on koondatud ning tehtud 
kättesaadavaks juhtimisstruktuuri liikmetele. 

6. Nõrkvoolusüsteemide korrasoleku (stentofon, 
helisüsteemid, turvasüsteemid, valvesüsteemid, 
perimeetrivalve) tagamine. 

Korrapidaja ülesandeid täitev ametnik, direktori 
asetäitja ning järelevalveosakonna juhataja on 
viivitamata teavitatud turvasüsteemide ja 
valvesüsteemide töö häiretest. 
Nõrkvoolusüsteemid (stentofon, helisüsteemid, 
turvasüsteemid, valvesüsteemid, perimeetrivalve) 
toimimine on regulaarselt kontrollitud, häiretest on 
viivitamata teavitatud hoolduse eest vastutajaid, 
hooldus on korraldatud  esimesel võimalusel. 

7. Koostöö kriisireguleerimise valdkonnas teiste 
asutustega. 

Vanglate osakonna poolt vanglale antud asutuste 
vahelist kriisireguleerimisalast koostööd puudutavad 
ülesanded on vangla määratud ulatuses ametniku 
poolt täidetud. Vangla osaleb aastas vähemalt korra 
teiste ametkondade korraldatud õppusel. 
Vangla juhtimisstruktuurile on tagatud teadmine teiste 
asutuste vajalikest kontaktpunktidest ning 
töökorraldusest. 
Vanglateenistuse arendamine laiapindse riigikaitse 
kontseptsioonist lähtuvalt on tagatud. 

8. Kontrollib vangla järelevalvetoimingute õigsust, 
koostab kokkuvõtted ja vajadusel viib sisse 
muudatused. 

 

Vangla järelevalvetoimingud on regulaarse kontrolli all 
ning vastavad kehtestatud õigusaktidele. Toimingute 
kohta on koostatud kokkuvõtted. 
Järelevalvetoimingud on teostatud. 

9. Teostab kinnipeetavate vanglaväliseid 
planeerimata saatmisi vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele ja juhenditele. 

Saatmised on teostatud õigeaegselt ja nõuetekohaselt. 

10. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate 
dokumentide korrasoleku, säilimise ning vangla 
arhiivi üleandmise kehtestatud korda järgides. 

Valdkonna töö on tulemuslik, koordineeritud ja 
kontrollitud ja vastavalt kehtestatud korrale säilitatud ja 
arhiivi üle antud. 

11. Vastab suunatud pöördumistele Suunatud pöördumised on tähtaegselt vastatud. 

12. Täidab osakonna juhataja poolt antud 
ühekordseid ülesandeid. 

Osakonna juhataja poolt antud tööülesanded on 
täidetud. 

13. Vanglaväliste saatmistega tegelema määratud 
ametnik peab olema valmis täitma vanglavälist 
saateülesannet.  

Saateülesanne on täidetud nõuetekohaselt. 

14. Ametiabi andma määratud ametnik peab olema 
valmis täitma talle avaliku korra tagamise raames 
antud ülesannet. 

Avaliku korra tagamise raames antud ülesanded on 
täidetud nõuetekohaselt. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste 

vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui 

tööandja on andnud selleks selge volituse. 

 

Õigused: 
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.  
2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
4. Teha osakonnajuhatajale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks oma 

pädevusse kuuluvas valdkonnas. 
5. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Tallinna 

Vangla koolitusstrateegiale. 

 

Vastutus 1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest.  



 

3. Töö käigus teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate 
andmete ning muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest. 

4. Tööülesannete täitmiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 
otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.  

5. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest. 
6. Direktori asetäitja või direktori teavitamise eest meedia huvist vanglateenistuse vastu ja 

meediapäringutest. 
7. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjadest, Tallinna Vangla 

kodukorrast, muudest vangistust reguleerivatest õigusaktidest lähtuvalt ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate konkreetsete teenistusülesannete täitmiseks nendes 
ettenähtud korras ja viisil.  

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk, 
põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku 
ülesannete maht ei suurene. 

 
Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 
kohustub seda täitma. 

Ametnik:   
 

 

 /ees- ja perenimi/ /allkiri/ /kuupäev/ 
 
Vahetu juht kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendit teenistujale 
tutvustanud ja selgitanud. 

Vahetu juht: 
 

 

 /ees- ja perenimi/ /allkiri/ /kuupäev/ 
 


